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Sponsorbrochure

Voorwoord
Beste sponsors, crossliefhebbers,
51ste editie van de Internationale Betafence cyclocross op 14 januari 2019 was terug een schot in de roos. Deze
keer waren de weergoden ons goed gezind wat resulteerde in een topopkomst qua
toeschouwers en renners
94 renners voor de drie koersen en een podia om van te snoepen. . De wedstrijd zelf was opnieuw
rechtstreeks te volgen op de grote schermen langs het parcours met dank aan Telenet Play Sports en in
Nederland op Ziggo GO.
Het spannende wedstrijdverloop zorgde voor de rest.
De 94 opgekomen renners voor de drie wedstrijden waren ook enthousiast door het vernieuwde parcours met
passage in het Surremontbos.
David Nick won de gentlemen’s koers voor Montaigne Jorn en Vandevelde Matthias na
een spannende race.
Bij de Elite dames was Denise Betsema de beste voor Loes Sels en Alvarado Ceylin del Carmen. Bij de Elite heren was Matthieu
Van der Poel, ongenaakbaar als steeds, de beste van de topfavorieten. Wout Van Aert kon meerdere ronden weerwerk bieden
maar moest een paar ronden van het einde het hoofd buigen . Kersvers Belgisch kampioen Toon Aerts had zich losgewerkt uit
de achtervolgende groep en vervolledigde het podium.
Beter kan niet want dit was ook het podium op het WK
Na de cross konden de mensen nog genieten van tal van activiteiten waaronder een optreden van Laura Lynn.
Het spreekt vanzelf dat de internationale Betafence Cyclocross te Otegem is uitgegroeid tot een niet te
missen evenement in Vlaanderen.
Dit alles zou echter niet mogelijk zijn zonder de gulle medewerking van talloze sponsors. In onze VIP ruimte kunnen ze
met kwaliteitsvolle hapjes en drankjes kennis maken met collega’s om netwerken te verstevigen en/ of nieuwe op te
bouwen. Als organisatie kunnen we alleen maar ’Dank U’ zeggen.
Met een nieuw bestuur en de talloze vrijwilligers gaan we met volle moed en enthousiasme er opnieuw tegen
aan. We willen van de 52ste editie op 13 januari 2020 opnieuw een topeditie maken.
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Ook in Otegem blijft alles bij het oude: Van der Poel
wint voor Van Aert, Toon Aerts derde
Het Nieuwsblad - 15/01/2019

Ook de veldrit van Otegem is uitgedraaid op een demonstratie van Mathieu van der Poel . De kersverse Nederlandse kampioen
bleef een dikke halve wedstrijd in het gezelschap van Wout van Aert en maakte vervolgens gebruik van een foutje van de
wereldkampioen om er definitief van weg te rijden. Voor Van der Poel is het al de negentiende zege op een rij, zijn 25 e in totaal.
Belgisch kampioen Toon Aerts had de feestelijkheden van zondagavond tamelijk goed verteerd en finishte voor het eerst in zijn
nieuwe tricolore trui als derde.

Van der Poel en Van Aert sloegen de handen in elkaar in Otegem. Na twee ronden lieten ze de rest ter plaatse en vochten het
samen uit voor de zege. De beslissing viel even voorbij half wedstrijd toen Van Aert een foutje maakte op een korte beklimming .
Van der Poel trok fors door en breidde zijn voorsprong ronde na ronde uit. Aerts en Iserbyt leverden een verbeten strijd voor
de laatste podiumplaats tot de West -Vlaming op een heuvel bijna ten val kwam en zich blesseerde aan de rechtervoet . De
wereldkampioen bij de beloften stapte wat later uit de koers.
Aan de posities wijzigde niets meer. Mathieu van der Poel reed naar zijn 25e zege van het seizoen, Wout van Aert werd nog
maar eens tweede en kersvers Belgisch kampioen Toon Aerts consolideerde zijn derde plaats.

Ook in Otegem staat er geen maat op Mathieu VDP
Sporza - 14/01/2019

Mathieu van der Poel heeft voor het 4e jaar op een rij de cross in Otegem gewonnen . Wout van Aert legde hij lang het vuur aan
de schenen , tot hij een foutje maakte . Kersvers Belgisch kampioen Toon Aerts legde beslag op de laatste podiumplaats.

Toon Aerts had er na de vele verplichtingen en het feestje geen goed oog op in Otegem . De Belgische
kampioen kwam dan ook traag op gang. Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren toen al de pijp uit.
Voor het eerst sinds lang kregen we een ouderwets duel tussen de 2 titanen . Tot Van Aert zich op een hellend stukje
verkeek en bleef haken. Van der Poel ging meteen voluit en de wereldkampioen brak zowel fysiek als mentaal.
Achter het duo was de diesel van Aerts toch nog onder stoom gekomen . Iserbyt leek lange tijd op weg naar de 3e
podiumplaats , maar ook hij bleef steken op het klimmetje en moest zelfs met een pijnlijke enkel opgeven . Zo kregen we
uiteindelijk 3 truien op het podium : de Europese kampioen op 1, de wereldkampioen op 2 en de Belgische kampioen op 3.

Erelijst

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Albert Van Damme
Eric De Vlaeminck
Albert Van Damme
Albert Van Damme
Robert Vermeire
Roger De Vlaeminck
Andre Geirlandt
Andre Geirlandt
Leo Arnouds
Leo Arnouds
Afgelast (slechte weersomstandigheden)
Johan Ghyllebert
Rein Groenedaal
Johan Ghyllebert
Johan Ghyllebert
Paul De Brauwer
Paul Herijgers
Rudy De Bie
Danny De Bie
Alex Moonen
Paul De Brauwer
Wim Lambrechts
Johnny Blomme
Paul De Brauwer
Alex Moonen
Danny De Bie
Peter Willemsens

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Paul Herijgers
Marc Janssens
Sven Nys
Sven Nys
Bart Wellens
Erwin Vervecken
Erwin Vervecken
Bart Wellens
Sven Vanthourenhout
Sven Vanthourenhout
Sven Vanthourenhout
Sven Nys
Sven Nys
Niels Albert
Klaas Vantornout
Kevin Pauwels
Kevin Pauwels
Elite Heren: Klaas Vantornout
Elite Dames: Marianne Vos
Elite Heren: Wout Van Aert
Elite Dames: Helen Wyman
Elite Heren: Kevin Pauwels
Elite Dames: Sanne Cant
Elite Heren: Mathieu van der Poel
Elite Dames: Jolien Verschueren
Elite Heren: Mathieu van der Poel
Elite Dames: Christine Majerus
Elite Heren: Mathieu van der Poel
Elite Dames: Sanne Cant
Elite Heren: Mathieu van der poel
Elite Dames: Denise Betsema

Pers en publiciteit
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Voor de wedstrijd wordt steeds een persvoorstelling georganiseerd. Een maand voor de wedstrijd worden
sponsors en persmedewerkers uitgenodigd op de voorbeschouwing van onze veldrit, met de bijhorende
interesse van de verzamelde pers.
Tijdens de wedstrijd is de persbelangstelling enorm. Er wordt verslag uitgebracht van de wedstrijd in
bijna elke krant, op regionale, nationale en internationale radio, televisiezenders en het internet.
Ook dit jaar wordt de Internationale Betafence Cyclocross rechtstreeks uitgezonden op Telenet Play
Sports en Ziggo GO, voor u de ideale gelegenheid om uw bedrijf internationale publiciteit te bezorgen!
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In de aanloop naar de wedstrijd zorgen wij, naast de banners met link op onze website, voor visibiliteit
in het straatbeeld, in de geschreven pers en op radio en televisie. Voor, tijdens en na de wedstrijd
worden onze sponsors gezien en gehoord dankzij de panelen , spandoeken, enz. langs het parcours en de
speaker die de wedstrijd live becommentarieert.

Met de medewerking van:

107 fm
www.radiomedia.be

Parcours

Sponsors
Geachte Heer, Mevrouw,
Beste sponsor,

De 52e Internationale Betafence Cyclocross , op 13 januari 2020, wordt opnieuw een sportieve feestdag voor Otegem en omstreken . De unieke
gelegenheid voor u om samen met uw zakenpartners ,vrienden en kennissen te genieten van een fantastische namiddag . Dit jaar kan u dus opnieuw
kiezen uit de drie volgende VIP-formules:
VIP “Arrangement”: U kan gebruik maken van onze VIP-parking, wij ontvangen u in de VIP-ruimte waar u om 11.30u kan genieten van de
receptie met champagne, oesterbar en exquise hapjes. Daarna wordt het hoofdgerecht, met aangepaste wijn, aan tafel bediend. Ten slotte kan u
aanschuiven aan het dessertbuffet, een assortiment van trendy tumblertjes, vergezeld van kofﬁe of thee met mignardises.
Na de lunch kunt u zich naar het parcours begeven om te genieten van het spektakel, u gebracht door de wereldtop van het veldrijden.
Vanaf 16u wordt u terug verwacht in de VIP-ruimte, waar u met champagne en tal van hapjes en drankjes kunt napraten over de voorbije
namiddag.
VIP “Genodigde”: U kan worden opgehaald door onze Cross-bus op één van de stopplaatsen of u maakt gebruik van onze VIP-parking met
shuttlebus. Voor de wedstrijd kunt u vanaf 13.30u genieten van een heerlijk kopje kofﬁe met gebak in de verwarmde VIP-tent.
Erna kunt u zich naar het parcours begeven om te genieten van het spektakel, u gebracht door de wereldtop van het veldrijden.
Vanaf 16u wordt u verwacht in de VIP-ruimte in OC De Spoele, waar u met champagne en tal van hapjes en drankjes kunt napraten over de
voorbije namiddag.
VIP “Otegem Cross”: U kan worden opgehaald door onze Cross-bus op één van de stopplaatsen of u maakt gebruik van onze VIP-parking met
shuttlebus. Voor de wedstrijd kunt u vanaf 12u terecht in onze verwarmde VIP-tent voor frietjes of een braadworst met een frisse pint, frisdrank,
wijn of kofﬁe (u krijgt 10 drankjes en 3 snacks, bonnetjes zijn geldig in de tent en op het parcours). Vanaf 16u is er vrije toegang om, samen met
uw collega’s, vrienden, enz..., na te genieten van de voorbije namiddag. En net als de voorbije jaren, volgt er s’ avonds nog een optreden van een
special guest!
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Wij hopen alvast u te ontmoeten op ons jaarlijks topevenement: de Internationale Betafence Cyclocross, op 13 januari 2020 in Otegem!

Hoofdsponsor Heren Elite
•
•
•

Westrijd van de Elite Heren draagt de naam van de sponsor, bvb: Internationale ...naam van de sponsor... Cyclocross
Huldiging van de Elite Heren op het podium
Sponsorpakket in onderlinge overeenkomst te bepalen.
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Hoofdsponsor Dames Elite €7500

•
•

Westrijd van de Elite Dames draagt de naam van de sponsor, bvb: Grote Prijs ...naam van de sponsor...
Huldiging van de Elite Dames op het podium

•
•
•
•
•

Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
Publiciteit langs parcours, gegarandeerd te zien in de rechtstreekse uitzending op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
Verslag op verschillende radio- en tv-stations
Promotiecampagne op FOCUS-WTV met logovermelding
FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op maandagavond en is
opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV.

•
•

Spandoeken /reclamepanelen langsheen het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 4, op de omloop: 150 m , vlaggen
of neusborden langsheen het parcours: 6 (dit alles door u aan te leveren)
Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd

•
•
•
•
•
•
•

Logovermelding in pers- en VIP-ruimte
Logovermelding op VIP-bandjes
Logovermelding op het podium en publiciteitsbanners
Logovermelding in publicitaire aankondigingen in Het Laatste Nieuws: regionaal en nationaal
Logovermelding op alle afﬁches (800), strooifolders (6000), inkomkaarten, briefpapier, VIP kaarten,…
Logovermelding in publicitaire aankondiging in Krant van West-Vlaanderen /Het Wekelijks Nieuws
Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

•
•

Uitnodiging voor 6 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
VIP-Pakket: Keuze uit VIP- “Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van
5000 euro, VIP-parking kaarten volgens VIP-formule

Sponsor Gentlemen’s Cross €5000

•
•

Westrijd van de Gentlemen draagt de naam van de sponsor, bvb: “naam van de sponsor” Gentlemen’s Cross
Huldiging van de Gentlemen op het podium

•
•
•
•
•

Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
Publiciteit langs parcours, gegarandeerd te zien in de rechtstreekse uitzending op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
Verslag op verschillende radio- en tv-stations
Promotiecampagne op FOCUS-WTV met logovermelding
FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op maandagavond en is
opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV

•
•

Spandoeken /reclamepanelen langsheen het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 3, op de omloop: 150 m , vlaggen
of neusborden langsheen het parcours: 6 (dit alles door u aan te leveren)
Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd

•
•
•
•
•
•

Logovermelding in pers- en VIP-ruimte
Logovermelding op het podium en publiciteitsbanners
Logovermelding in publicitaire aankondigingen in Het Laatste Nieuws: regionaal en nationaal
Logovermelding op alle afﬁches (800), strooifolders (6000), inkomkaarten, briefpapier, VIP kaarten,…
Logovermelding in publicitaire aankondiging in Krant van West-Vlaanderen /Het Wekelijks Nieuws
Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

•
•

Uitnodiging voor 2 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
VIP-Pakket: Keuze uit VIP- “Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van
3000 euro, VIP-parking kaarten volgens VIP-formule

Sponsor “Gold” €5000
•
•
•
•

Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
Publiciteit langs parcours, gegarandeerd te zien in de rechtstreekse uitzending op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
Verslag op verschillende radio- en tv-stations
FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op
maandagavond en is opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV

•
•
•
•
•

Spandoeken /reclamepanelen langs het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 4, op de omloop: 50m,
vlaggen of neusborden langsheen het parcours: 6 (dit alles door u aan te leveren)
Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
Logovermelding in pers- en VIP-ruimte
Logovermelding op het podium en publiciteitsbanners
Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

•
•

Uitnodiging voor 6 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
VIP-Pakket: VIP-“Arrangement” voor 30 personen, met gepersonaliseerde tafels voor uw bedrijf en bijhorende VIP-parking kaarten

Sponsor “Silver” €3000
•
•
•
•

Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
Publiciteit langs parcours, gegarandeerd te zien in de rechtstreekse uitzending op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
Verslag op verschillende radio- en tv-stations
FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op
maandagavond en is opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV

•
•
•
•
•

Spandoeken /reclamepanelen langs het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 4, op de omloop: 50m,
vlaggen of neusborden langsheen het parcours: 6 (dit alles door u aan te leveren)
Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
Logovermelding in pers- en VIP-ruimte
Logovermelding op het podium en publiciteitsbanners
Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

•
•

Uitnodiging voor 6 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
VIP-Pakket: VIP-“Arrangement” voor 15 personen, met gepersonaliseerde tafel voor uw bedrijf en bijhorende VIP-parking kaarten

Sponsor “VIP” €2500
•
•
•
•
•

Rechtstreekse uitzending van de wedstrijd op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
Verslag op verschillende radio- en tv-stations
Promotiecampagne op FOCUS-WTV met logovermelding
FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op maandagavond en is
opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV

•

Spandoeken /reclamepanelen langsheen het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 2, op de omloop: 50 m , vlaggen
of neusborden langsheen het parcours: 3 (dit alles door u aan te leveren)
Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
Logovermelding in pers- en VIP-ruimte
Logovermelding op het podium en publiciteitsbanners
Logovermelding in publicitaire aankondigingen in Het Laatste Nieuws: regionaal en nationaal
Logovermelding op alle afﬁches (800), strooifolders (6000), inkomkaarten, briefpapier, VIP kaarten,…
Logovermelding in publicitaire aankondiging in Krant van West-Vlaanderen /Het Wekelijks Nieuws
Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitnodiging voor 2 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
VIP-Pakket: Keuze uit VIP-“Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van
2000 euro, VIP-parking kaarten volgens VIP-formule

Sponsor “Parcours” €2500
•
•
•
•

Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
Publiciteit langs parcours, gegarandeerd te zien in de rechtstreekse uitzending op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
Verslag op verschillende radio- en tv-stations
FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op
maandagavond en is opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV

•

Spandoeken /reclamepanelen langs het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 4, op de omloop: 50m,
vlaggen of neusborden langsheen het parcours: 6 (dit alles door u aan te leveren)
Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
Logovermelding in pers- en VIP-ruimte
Logovermelding op het podium en publiciteitsbanners
Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

•
•
•
•
•
•

Uitnodiging voor 2 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
VIP-Pakket: Keuze uit VIP-“Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van
1000 euro, VIP-parking kaarten volgens VIP-formule

Sponsor €1500
•
•
•
•

Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
Publiciteit langs het parcours, gegarandeerd te zien in de uitzending op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo Sports
Verslag op verschillende radio- en tv-stations
FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op maandagavond en is
opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV

•

Spandoeken /reclamepanelen langsheen het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 2, op de omloop: 25 m , vlaggen
of neusborden langsheen het parcours: 3 (dit alles door u aan te leveren)
Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
Logovermelding in pers- en VIP-ruimte
Logovermelding op het podium en publiciteitsbanners
Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

•
•
•
•

•
•

Uitnodiging voor 2 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
VIP-Pakket: Keuze uit VIP-“Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde
van 1000 euro, VIP-parking kaarten volgens VIP-formule

Sponsor €750
•
•
•
•

Rechtstreekse uitzending van de wedstrijd op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo Go
Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
Verslag op verschillende radio- en tv-stations
FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op
maandagavond en is opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV

•

Spandoeken /reclamepanelen langs het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 1, op de omloop: 10m,
vlaggen of neusborden langsheen het parcours: 1 (dit alles door u aan te leveren)
Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
Logovermelding op alle affiches en strooifolders
Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

•
•
•
•
•

Uitnodiging voor 2 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
VIP-Pakket:
* Keuze uit VIP-“Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van 500 euro
* 2 VIP-parking kaarten volgens VIP-formule

Sponsor €500
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rechtstreekse uitzending van de wedstrijd op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
Verslag op verschillende radio- en tv-stations
FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op maandagavond en is
opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV
Logovermelding op alle afﬁches (800) en strooifolders (6000)
Spandoeken /reclamepanelen langsheen het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 1, op de omloop: 10 m , vlaggen
of neusborden langsheen het parcours: 1 (dit alles door u aan te leveren)
Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website
Uitnodiging voor 2 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
VIP-Pakket: Keuze uit VIP- “Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van 250 euro, 1 VIPparking kaart volgens VIP-formule

Sponsor €250
•
•
•
•
•
•
•

Rechtstreekse uitzending van de wedstrijd op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
Verslag op verschillende radio- en tv-stations
FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op maandagavond en is
opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV
Spandoeken /reclamepanelen langsheen het parcours: op de omloop: 5 m
Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
Naam vermeld op onze website (www.cyclocrossotegem.be)
VIP-Pakket: Keuze uit VIP- “Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van 150 euro, 1 VIPparking kaart volgens VIP-formule

Sponsor €100
•
•
•
•
•

Rechtstreekse uitzending van de wedstrijd op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
Verslag op verschillende radio- en tv-stations
FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op maandagavond en is
opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV
Spandoeken /reclamepanelen langsheen het parcours: op de omloop: 2m
6 inkomkaarten voor de wedstrijd.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
Andere sponsorvoorstellen, extra televisiereclame of combinaties van formules en/of pakketten zijn altijd bespreekbaar.
Voor contact en info: Benny Lavaert - 0494/16 03 27 - info@cyclocrossotegem.be

VIP-pakketten
VIP-”Arrangement”: €150 per persoon

VIP-”Genodigde”: €75 per persoon

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

1 VIP-parking kaart “Gold” per 4 personen
Toegang op het parcours vanaf 11u
Verzorgde programmabrochure
Toegang tot VIP-Diner vanaf 11u30
o Receptie met champagne, oesterbar en een tiental
exquise hapjes
o Hoofdgerecht: Chateaubriand met jus van portwijn
met bijpassende wijnen, frisdranken en waters
o Dessertbuffet
o Kofﬁe of thee met mignardises
vanaf 16u: VIP after–cross
o Champagne, wijnen, Jupiler, Leffe, frisdranken
o Koude en warme hapjes

1 VIP-parking kaart “Silver” per 4 personen
Toegang op het parcours vanaf 11u
Verzorgde programmabrochure
vanaf 13u30: kofﬁe met gebak in de verwarmde
VIP- tent
vanaf 16u: VIP after–cross
o Champagne, wijnen, Jupiler, Leffe, frisdranken
o Koude en warme hapjes met onder meer
stoofpotje, hutsepot en kaasbuffet

VIP-”Otegem Cross”: €60 per persoon

VIP-”Arrangement” tafel: €1200

•
•
•
•

•
•

•

Gereserveerde tafel voor 8 personen VIP-arrangement
Tafel reservatie aangepast met uw bedrijfslogo

1 VIP-parking kaart “Silver” per 4 personen
Toegang op het parcours vanaf 11u
Verzorgde programmabrochure
Toegang tot verwarmde* VIP-tent vanaf 12u
o
3 bonnetjes voor frietjes en braadworst
o
10 consumpties: Jupiler, frisdrank, wijn of kofﬁe
Na de wedstrijden: optreden in de tent van special guest

VIP-rekenmodule
Bedrag VIP-pakket:
x
x
x
x

VIP-”Otegem Cross”
VIP-”Genodigde”
VIP-”Arrangement”
Tafel VIP-”Arrangement”

60€
75€
150€
1200€

=
=
=
=

€
€
€
€
€

VIP-supplement:
Belangrijk: aantal VIP’s en bedrag VIP-supplement overschrijven op de bestelbon!

€

Bestelbon
Hierbij bevestig ik de sponsoring van de Internationale Betafence Cyclocross op 13 januari 2020:
q
q
q
q
q

Sponsor “Gold”
Sponsor “Silver”
Sponsor “Parcours”
Sponsor “VIP”
Sponsor
x
x
x
x
_____x

5000€
3000€
2500€
2500€
1500€

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

q
q
q
q
q

750€
500€
250€
100€
€

VIP-”Otegem Cross”
VIP-”Genodigde”
VIP-”Arrangement”
Tafel VIP-”Arrangement”
:Ontvangen Goederen

VIP-supplement:

€

Totaal sponsoring:

€

U ontvangt een factuur ten bedrage van het aangekruiste bedrag (alle bedragen zijn exclusief 21% BTW). Gelieve hieronder
uw facturatiegegevens in te vullen. Wij danken u alvast voor de steun en medewerking!
Indien u vragen heeft of u iets wenst te bespreken, gelieve contact op te nemen met sponsorverantwoordelijke
Benny Lavaert op het nummer: 0494/16 03 27
Datum:
Bedrijf:
Opdrachtgever:
Straat:
Gemeente:
Telefoon:
Email:

BTW-nr:
Nummer:
Postcode:
Fax:
Spandoeken uiterst leveren tegen vrijdag 10 januari 2020

Handtekening en stempel van het bedrijf:

Uw Verantwoordelijke: __________________

U kan deze bestelbon ook e-mailen
naar info@cyclocrossotegem.be.
Alvast bedankt!

Wielerclub Otegem Boven
bedankt al zijn sponsors en medewerkers!

© Johan Tack

© Johan Tack
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